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١ 
  

              87 ص»25/0«کمتر )پ          35ص»Fe2O3 »25/0)ب              45ص » 25/0«باز) الف   1

             95ص»25/0«بیشتر )ث              67ص»25/0«افزایش )ت

25/1  

  )الف   2
푵2(품)  + 푶2(품)

»25/0«
→2푵푶(품)

»25/0«
 

  29ص       »25/0«.زیرا در پایان واکنش کامالً مصرف شده است»N2(g)  »25/0 )ب

1  

  41ص»25/0«چون ظرفیت گرمایی کمیتی مقداري است » 25/0«بیشتر است ) لیوان یک(ظرفیت گرمایی آب )الف  3

. باشدچون دماي آب دو لیوان برابر می » 25/0«میانگین سرعت حرکت مولکول هاي آب در دو لیوان برابر است  )ب
  40ص»25/0«

 46ص»25/0«. زیرا یک خاصیت شدتی است وبه مقدار بستگی ندارد» 25/0«چگالی )پ

5/1  

      92وص  89ص»  25/0«موالل  5/0)آ  4
   

 93و92ص  »25/0«.زیرا به صورت یونی حل می شود» 25/0«الکترولیت است )ب
  

یا »   25/0«مول 2)پ 
퐅퐞(퐍퐎3)3(퐬)

آب
→ 푭풆3+(퐚퐪) + 3NO3 (풂풒)

0/5mol       → 0/5풎풐풍              1/5풎풐풍

2풎풐풍

  96ص      

 88ص)ت

  0/5mol   Fe(NO3)3× 241 g   Fe(NO3)    
1mol   Fe(NO3)3 

«٠/٢٥»

  = 120/5 g  Fe(NO3)3 
«٠/٢٥»

     

 
      120/5g Fe(NO3)3+ 1000gH2O =(جرم حالل)+(جرم حل شونده)=جرم محلول

»25/0«فرمول نویسی یا جاگذاري درست

  =        1120/5gمحلول
»25/0

        

=درصد جرمی 
جرم حل شونده

جرم محلول
×100=

120/5
1120/5 ×100

»25/0«فرمول نویسی یا جاگذاري درست

 =   ퟏퟎ/ퟕퟓ
»25/0«

 

                                                                    

 

  

5/2  

    »راهنما در صفحۀ دوم   ادامۀ« 
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٢ 
  

5  풒 = 풎풄∆푻 ⇒ q=240 g×0/773 J.g-1.℃-1×5
«0/25»

⇒ q=927/6J
«0/25»

 5/0  42ص               

 »25/0«جابه جایی دوگانه ):b(واکنش »      25/0«تجزیه):a(واکنش )الف  6

  11تا ص 6ص   »c:(Ba(OH)2 »25/0(واکنش        »AgCN »25/0):b(واکنش )ب

1 

      63 تا ص 59ص  :با توجه به واکنش داخل کادر: اولروش  7
» 25/0«نصف کنیم  واکنش دوم را ضرایب،»25/0«است  H4= +177kJ∆پس »  25/0«بایستی واکنش اول را وارونه کنیم

 »25/0«است  H6= -286kJ∆پس » 25/0«نصف کنیم  واکنش سوم را نیز ضرایبو »25/0«است  H5= -95kJ∆پس 

∆H واکنش کلی=∆H4 + ∆H5 + ∆H6= (+177kJ) +( -95kJ) +( -286kJ)  = -204kJ  »25/0«  

1/75  

  :با توجه به واکنش داخل کادر: روش دوم 
4) C6H6O2(aq)  C6H4O2(aq) + H2(g)               ;  ∆퐇4°  = +177kJ »5/0«  

5) H2O2(aq)  H2O(l) + 1
2 O2(g)                         ; ∆퐇5°= -95 kJ »5/0«  

6) H2(g) + 1
2 O2(g)H2O(l)                                  ;  ∆퐇6° = -286 kJ »5/0«  

 
 
∆H واکنش کلی=∆H4 + ∆H5 + ∆H6= (+177kJ) +( -95kJ) +( -286kJ)  = -204kJ  »25/0 «   

 

  82ص»                     0/25«گرماگیر - » HΔ (»0/25 فروپاشی( انرژي فروپاشی شبکه بلوري)الف 8

هاي شونده و مولکولهاي حلبرقراري جاذبۀ قوي بین یون -2»  0/25«هاي آب از یکدیگرجداشدن مولکول-1)ب
  »0/25«) حالل(آب

1 

  79تاص76ص»0/5« .زیراهم نفتالن وهم هگزان برخالف آب ناقطبی هستند)الف  9
یون وجود داردو سبب خنثی شدن بار الکتریکی ذرات کلوییدي شیر می ) سرکه(الکترولیت زیرا دراین محلول )ب

  101ص»0/5« .شودولخته سازي صورت می گیرد
 پس w = 0زیرا درگرماسنج بمبی حجم ثابت است پس کار ناشی از انبساط حجمی صورت  نمی گیردبه عبارت دیگر)پ
E∆  برابر باqv 58ص»0/5« .است  
بین ذره اي افزایش می یابد وآزادي عمل  ۀنیروي جاذبآنتروپی همراه است چون  کاهشدر مایع با  گاززیرا انحالل )ت

  83ص»0/5«آنها کمتر می شود 
  

2 

    »وم سراهنما در صفحۀ   ادامۀ« 

 C6H6O2(aq) + H2O2(aq)  C6H4O2(aq) +2H2O(l) (واکنش کلی
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٣ 
  

10  

  

تواند به کمک بخش ناقطبی هاي قطبی و  ناقطبی است بنابراین می صابون در ساختار مولکولی خود  داراي بخش )الف
   »0/5« .خود به چربی بچسبد و به کمک بخش قطبی خود آن را وارد آب نماید

CO2(زیرا داراي گروه کربوکسیالت - »0/25«بله )ب
  103و ص  102ص                                     »0/25«. است)--

  

1  

11  

  

  

  

          

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ »65/08g HSO2 »25/0=(2×16)+ (1×32/07)+(1×1/008)=جرم فرمول تجربی

n=
جرم مولی

بیتجر مجر فرمول  = 130/16 g.mol-1

65/08 g.mol-1 =2  »25/0«  

فرمول مولکولی   = ⇒ 풏(تجربی فرمول)   2  = H2S2O4(HSO2) =فرمول مولکولی

                                                       »25/0«                                                          »25/0«      

�          16تا  14ص 

1  

  93وص 58تاص54ص e)ج    b)ث    a)ت    f)پ    c)ب    d)الف  12
  »25/0«هر مورد  

1/5 

13  

  

  

  »0/25«.باشندمی) STP(و فشار یک اتمسفر یعنی در شرایط استاندارد ℃0زیرا در دماي »0/25» «1«هاي بادکنک)الف

در دماي » 2«ها و فشار در هر دو یکسان است ولی بادکنکزیرا تعداد ذره »0/25«بیشتر است » 2« حجم بادکنک) ب
 25ص   »0/25«. باالتري قرار دارد 

1 

14   2                    50 mL HCl(aq) × 1L HCl(aq)
1000 mL HCl(aq)  × 0/2mol  HCl

1L HCl(aq)  × 1molH2 
2molHCl × 

2/01gH2 
1molH2

× 1L H2
0/09gH2

= 0/55 퐋퐇2

                                               »25/0«                 »25/0«             »25/0«          »25/0«           »25/0«            »25/0«        
 

91و ص  27ص   

1/5 

15  

  

  

  

28/06gNaNH2× 1molNaNH2
39/01gNaNH2

× 1molNaN3
2molNaNH2

× 65/02gNaN3
1molNaN3

=23/38gNaN3

                                             »25/0«             »25/0«       »25/0»               «25/0«                      

بازده درصدي واکنش    =
مقدار عملی
=100× مقدار نظري 12/9gNaN3

23/38gNaN3
×100

فرمول نویسی یا جاگذاري درست«0/25»

 =   % 55/17
»25/0«

 

      

          ص32-33 
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